
 

CASO 5  

Identificação: Feminina, 5 meses e 27 dias Procedência: São Caetano do Sul – SP 

QD: Febre, cansaço e tosse há 3 dias 

HPMA: Lactente de 5 meses e 27 dias, sexo feminino, foi levada ao PSI devido à febre, 

dispnéia e tosse há 3 dias, diagnosticada inicialmente com Bronquiolite Viral Aguda e 

apresentando teste rápido para Influenza B positivo, e devido ao quadro de insuficiência 

respiratória foi encaminhada a UTI pediátrica. Após 5 dias de internação apresentou piora 

clínica, com infecção bacteriana e realizado antibioticoterapia. 

Evidenciado durante a internação hospitalar, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e 

hipotonia global importante, que mesmo após controle do processo infeccioso, não 

apresentou melhora.  

Neste período teve episódios recorrentes de infecção respiratória, com redução gradual da 

capacidade pulmonar, necessitando de IOT e ventilação mecânica, realizado várias tentativas 

de desmame ventilatório sem sucesso, devido a isso, foi necessária a realização de 

traqueostomia. Desde então se manteve em VPM contínua, com parâmetros baixos e 

confortáveis. 

Foi diagnosticado cardiomegalia em ecocardiograma (abaixo) e iniciado beta bloqueador 

(caverdilol), diurético e captopril, com estabilização da função cardíaca.  

Apresentou dificuldade de ganho ponderal, associada à diarréia, mas sem distúrbios 

hidroeletrolíticos, com necessidade de mudar a dieta para Fórmula extensamente hidrolisada 

associado a módulo de fibras, o que foi eficaz.  

A paciente manteve-se estável por um longo período de tempo com suporte 

cardioventilatório. Realizado extensa investigação diagnóstica, e após confirmação da 

patologia, antes mesmo de iniciar o tratamento, foi a óbito por complicações pulmonares. 

GPN: 

Durante a gestação, mãe fez uso de fenobarbital durante e apresentou  uma crise convulsiva 

de curta duração. Sorologias maternas sem alterações. Nasceu de Parto normal, 34 semanas 

de gestação, PN 2970g, PC: 33cm, recebeu alta hospitalar com a mãe.  

Mãe refere hipotonia e hipoatividade desde o nascimento, mas com boa sucção em seio 

materno. 

DNPM: com 5 meses não sustentava a cabeça; contato social bom, sorriso presente com 2 

meses, não busca objetos. 

ANTECEDENTES PESSOAIS 

Nega internação anterior e outras intercorrencias  



 
Aos 2 meses foi ao PSI devido a bronquiolite leve, fez RX de tórax mostrou aumento de área 

cardíaca. Encaminhada ao cardiopediatra, porém não conseguiu consulta. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Mãe, 31 anos, epiléptica desde a infância, última crise durante a gestação, faz uso de 

fenobarbital. 

Pai hígido. Os pais não consangüíneos. 

4 irmãos hígidos. 

Exame físico da admissão na UTI pediátrica: 

Peso: 6,180 gramas    Estatura: 67cm 

REG, hidratada, acianótica, anictérica, afebril, taquidispnéica, sem edemas. 

Sistema respiratório: MV diminuído em todo HTE, presença de estertores creptantes em HTD, 

FR=60ipm SatO2=99% 

SCV: Bulhas hipofonéticas, Ritmo regular, 2 tempos, sem sopros, FC=140bpm 

Abdome: flácido, fígado 2cm RCD, RHA normal 

Extremidades: pulsos amplos e simétricos, perfusão periférica <2seg 

Exame Neurológico (aos 10 meses de vida) em UTI  PC= 44cm 

Com traqueotomia, apresenta bom contato com examinador, segue com olhar, sorri 

espontaneamente; 

Sem sustento cefálico, não apanha objetos, hipotonia global dos 4 membros; 

Tetraparesia flácida; ROTs  de difícil obtenção/hipoativos , sem liberação piramidal; 

MOE/MOI sem alterações;  fundo de olho normal, com presença de fasciculação de língua. 

EXAMES COMPLEMENTARES 

Internação: 
Rx do tórax: revelou opacificação homogênea de todo HTE, com pinçamento de arcos costais 
e desvio do mediastino para o mesmo lado, aumento de área cardíaca. 
Teste Rápido Influenza: positivo 
Gaso Arterial: pH 7,3 PO2 101 PCO2 38 Bic 18,7 BE -7,1 
Uréia 23,6    Creatinina 0,2 
Sódio 138  Potássio 5,3 Magnésio 2,3 Calcio ionizado 1,26 
Lactato arterial 1,1 (NR 0,5-1,6) 
HB 8,8 Ht 27,2 Leuc 12490 (B0/S58/M9/L33) Plaq 337mil 
Proteína totais 5,5 Albumina 3,4 Globulina 2,1 
TGO 250 TGP 153 
CKMB 29 (NR 0-16) CK 418 (NR 60-305) 



 
Urina tipo1: sem alterações 
Ecocardiograma: Miocardiopatia Hipertrófica de grau importante com fração de ejeção de VE 
de 16%, sem obstrução de via de saída de VE e com PSAP=34mmHg. 
Pesquisa de TORCHS negativo  
Teste do Pezinho normal 

01/03 
LCR: célula 1 hemácia 0 Proteína 16 glicose 78 uréia 36 cloreto 114 Pandy negativo Lactato 10 

08/03 
TC de Tórax: Cardiomegalia difusa 
Avaliação oftalmológica: Retinopatia hipertensiva leve 

15/03 
Amônia 56  (NR 11-32) 
Glicose 95 
Gaso arterial: pH 7,46 PO2 55 PCO231 Bic 22 BE-1,41 
T3 50,9 TSH 0,46 
US abdome: normal 

10/04 
Ecocardiograma com Doppler: Miocardiopatia hipertrófica em grau importante, disfunção 
sistólica. 

 

PERGUNTAS: 

(a) QUAIS HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS?  
 

(b) COMO CONDUZIRIA O CASO?  
 


